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INSTITUTO GOIANO DE ESPERANTO- NOVA ESTRARO 
La 7an de Majo de la kuranta jaro enposteniĝis „ en la sidejo de Instituto 

Goiano de Esperanto „ la jenaj membroj de tiu asocio : Prez.-Fabricio Rodri- 
gues Valle ; Vicprez.-Joao Batista de Brito ; la Sek.-Jose Fauzino de Souza; 
ĉa Sek.-Siloĉ Evangelista Fernandes ; la Kas.-Gilmar Faria Bastos ; 2a Kas.- 
Kivaro Rodrigues Dias ; Dir. pri gazetaro -Paulo “esar ; Dir. pri instruado- 
Eber Vaz ; Dir. Adm.- Raimundo Vieira Precenas ; Dir. pri sportoj- Marcos An 
tonio Cabral ; Bibl.- Itamar Borges de Souza. Konsilantoj : Frederico Pinto 
Cedro , Raul Conde kaj Antonio Lisboa. 

Ni gratulas la novan estraron kaj pardonpetas pro la malfruiĝo de ĉi tiu mo 
to. Ni ankaŭ uzas la okazon por danki pro la fasko da informoj senditaj ,in- 
ter kiuj ni reliefigas la disvastigadon de E~o Ĉe lernejoj kaj ĉe foiro pri 
arto kaj manfaritaĵoj „ okazinta en publika loko. 

ESPERANTO-SOCIETO DE PORTO ALEGRE - NOVA ESTRARO 
Esperanto-Societo de Porto Alegre sciigis nin „ ke la 15an de Aprilo pasinta, 

dum Ĝenerala Kunsido „ estis elektita kaj enpostenigita la estraro „ kiu gvi- 
dos tiun societon dum la oficperiodo 83/85 : Prez.-Wenceslau Goncgalves ; Vic- 
prez.- Egon Breitenbach ; la Sek.- Paulo Isaias Ereno ; 2a Sek.- Solon Sant' 
Ana ; Kas.- Itamira Gomide ; Bibl.- A. Leivas Cardia ; Konsilantoj : Dorval 
Pereira da Silva ; Julião Rodrigues de Moura e George Otto Vaske. 

Fruktodonan laboron , karaj samideanoj ! 

————————»—————E—hjRjhjhjjhjRhhkjRbhRr pro ———— 
KANTU KAJ LERNU — NOVA VERKO DE SYLLA CHAVES 

La l4an de Julio „ Sylla Chaves prezentis al la esperantistaro sian plej 
novan verkon : KANTU KAJ LERNU ( legolibro , gvidlibro kaj kasedo ).La lanĉo 
okazis ĉe sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj .. 

  

- RORAJMA ESPERANTO-ASOCIO —~ NOVA ESPERANTA GRUPO = 
Lau informo sendita de Samideano Raimundo Dourado de Souza „ estis fondita 

RORAJMA ESPERANTO-ASOCIO ( Strato Antonio Cabral 219 , 13 de Setembro , 69.300- 
Boa Vista -RR ) , la 30an de Julio pasinta „ kiam oni elektis la jenan estra- 
ron por unu-jara periodo : Prez.- Raimundo Dourado de Souza ; Sek.- Silvana Mar 
cia ; Vicsek.- Maria Nazaré Souza ; Kas.- Washington L. Aquino ; Vickas.- Rosi- 
neide Aquino de Souza ; Bibl.- Raimundo Souza de Aquino. 
Ni kore bonvenas la ĵus aperintan Esperantan grupon. Antaŭen ! 
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BRAZILA ESPERANTO-LIGO 76-JARIĜIS 
La 2lan de Julio , BEL fariĝis 76-jaraĝa. Se ĝi kapablus esprimi sian sen- 

ton „ eble ĝi dirus , ke ĝi pasigis sian datrevenon en feliĉa etoso. Jes „, ĉar 
ĝuste en tiu dato „, duono de Ŝia estraro estis partoprenanta la l6an Brazilan 
Seminarion de Esperantistoj „, en Ouro Preto-MG , kie oni en treege frateca ron- 
do ekplanis pri novaj paŝoj favore al brazila esperanto-movado kaj al efektiva 
kunlaboro inter BEL „ KKE kaj BKE. 

  

BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZO (BEJO)-Nova estraro 
La 22an de Julio „ en Ouro Preto-MG , dum la l6a BRAZILA SEMINARIO DE ESPE- 

RANTO, la ĉi-jara asembleo de BEJO elektis la jenajn estraranojn : Prez.- Josĉ 
Luiz Ferreira ; Vicprez.- Ricardo Martinez Fortes ; la Kas.- Maria Antonia La- 
dalardo ; 2a Kas.- Maria Vitória Rodrigues Travassos ; la Sek.- Marcelo Urbano 
Ferreira ; 2a Sek.- Marcelo Whately Paiva. 

Se vi deziras pli bone informiĝi pri tiuj junaj batalantoj 2 ni sugestas „ ke 
Vi legu la primovadan bultenon eldonitan de BEJO ( N-ro lu, Aug/83). Tamen „ se 
vi ankorau ne estas BEJO-ano „ kaj ĝuste pro tio ne ricevas ĝiajn eldonaĵojn, 
la propono estas alia ; Skribu al ili kaj tuj petu aliĝilon . Adreso : Caixa Pos 
tal 2761. CEP O1051- Sao Paulo-SP. 

  

216a DATREVENO DE LA URBO S.JOSE DOS CAMPOS -SP 
La oficiala programo por memorigi la 216an datrevenon de la fondo de S.Josĉ 

dos Campos-SP „ kies festoj komenciĝe la 22an kaj finigis la ŝ3lan de Julio pasinta, 
enhavis gravegajn esperantajn eventojn. Lau raporto prezentita de S-ano Gentil 
de Lima , kiu afable akceptis reprezenti la prezidanton de BEL ĉe la solenaĵoj 
tie estis esperantistoj el pluraj brazilaj urboj el SP , MG „BA, DF ,RJ, k.a. 

La 3lan , en la Ĉefĝardeno de la urbo (Praga Afonso Pena ), oni inauguris bus 
ton de D-ro Zamenhof. Poste „vespere ; okazis arta programo prezentita de la ko- 
nata esperantista grupo CRISOL , el Sao Miguel Paulista-SP. 

Elkore ni dankas al la Organiza Komitato kaj al Esperantista Grupo de S.Josĉ 
dos Campos pro la ĝentilaj korespondaĵoj senditaj .


